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Administrators Message: Férias e Escola Pública
Você pode ter notado que as propagandas de televisão, rádio e computador estão realmente focando em feriados de dezembro,
compras de presentes, convites para eventos especiais e também muitas decorações para feriados específicos. Embora tudo isso possa
ser emocionante e parte das tradições para muitos estudantes, há estudantes que acham isso esmagador e confuso. Cada família tem
suas próprias tradições e valores, nem todos celebram o que é visto nesses anúncios e promovidos em toda a comunidade. As próprias
famílias podem ser compostas por adultos variados, nem sempre são mãe e pai, com muitas de suas próprias tradições e expectativas.
Tentamos ser sensíveis aos muitos antecedentes de nossos alunos.
No Beaver Brook continuamos nos concentrando no ensino e na aprendizagem. Seguimos as rotinas já estabelecidas no início do ano
e tentamos manter nosso horário diário. Se houver uma mudança ou evento especial, informamos nossos alunos. Muitas vezes,
enviamos um aviso perguntando se você celebra ou não celebra feriados / eventos específicos para que possamos planejar atividades
que sejam para todos os alunos da turma. Alergias alimentares, condições médicas, níveis de desenvolvimento infantil e
conhecimento cultural também são levados em consideração quando uma atividade é planejada. Então, se você se voluntariar ou
visitar o BBES, fique atento às conversas com os alun
Sra. Zinni e Sra. Gover

Datas importantes
Segunda-feira, 4 de dezembro
Conselho Escolar às 5PM
PTO às 7PM na cafeteria
7 de dezembro em 5:30-7
Noite do autor na cafeteria
R.S.V.P. nota e 6 de dezembro
12 de dezembro
Descarte às 12:15
Pequeno-almoço servido
Almoço servido
13 de dezembro
Programa de pelota de coruja
Kindergarteners exploram a vida das
corujas em aula através de um evento
interativo
22 de dezembro, dia do espírito da
escola
Use calças de flanela confortável ou
pijamas apropriadas para a escola
(com sapatos regulares, sem chinelos,
por favor)

23 de dezembro - 1 de janeiro
Nenhuma escola
Período de férias

Comunicação
Tem uma pergunta ou algo que gostaria que estivéssemos atentos?
Não hesite em contactar por e-mail e teremos o maior prazer em ajudar.
catherinezinni@abingtonps.org
lorigover@abingtonps.org
Inscreva-se para a nossa lista de contatos constants:
http://conta.cc/2bf0lbL
Recurso especial: dos serviços alimentícios Sr. Bernie Darcy
Ele fica ocupado nesta época do ano, então aqui está uma lembrança sobre o
almoço e as contas de dinheiro da escola de café da manhã. O almoço custa US $
2,50 por dia ou US $ 12,50 por semana. O almoço reduzido custa 0,40 por dia ou
US $ 2,00 por semana. O café da manhã custa US $ 1,50 diário ou custo reduzido
de 0,30. Os regulamentos governamentais nos levam a dar aos alunos uma refeição
básica de sanduíche de queijo com frutas, leite quando os estudantes devem sobre
o custo de 3 almoços. Isso perturba os estudantes porque eles não entendem por
que eles não podem ter o que ordenaram. Para resolver este problema para adultos,
verifique se a conta do seu filho está atualizada. Vá o site no Broadcaster para
acessar a conta. Você pode pagar on-line, verificar as escolas públicas de
Abington ou dinheiro. Após US $ 3,00, você será alertado para pagar.

Beaver Melhor foco: dezembro
Dando: estamos aprendendo a dar aos outros que precisam.
Isso varia de ajudar aqueles que experimentam um
desastre, como uma inundação, todo o caminho para
oferecer um lápis ou lápis a um estudante que perdeu seus
materiais. Os alunos perceberam se alguém deixa cair uma
luva ou um chapéu e os devolve também.

Ms. Klempa and Ms. Ziaugra: Tattling versus relatórios
Em novembro, tivemos uma assembléia ampla da escola para falar sobre a
diferença entre tattling e relatórios. Nós lemos A Bad Case of Tattle Tongue
por Julia Cook. Por favor, reveja as informações abaixo com seu filho para
ajudar a aprender a diferença entre relatórios, resolução de problemas e contos
de tatuagens.

Links importantes
APS Comida Services:

# 1 - Seja um guarda-vidas de perigo: se uma pessoa ou animal estiver em
perigo, você deve avisar alguém imediatamente! Isso é um relatório.

coloque dinheiro em conta ou
veja o saldo da conta

# 2 - Seja um solucionador de problemas: se o problema envolver você, tome
conta e tente resolvê-lo primeiro.
# 3 - Agora ou depois ?: Se é um problema "não agora" que pode ser resolvido
mais tarde, não interrompa uma situação, como uma aula de classe.
# 4 - M.Y.O.B. (Mind Your Own Business): Se o problema não é perigoso e
não o envolve, não faça tatuagens!
# 5 Self Defense Hitting- Bater de volta em autodefesa é raro. Só é usado se
não há lugar para se dirigir, ninguém para obter ajuda para você, e as palavras
não funcionaram para dizer Stop It ou Leave Me Alone.

Perdido e encontrado: Certifique-se de que o nome do seu filho
está no seu casaco, camisola, lancheira e outros itens que ficam
para trás no recess ou almoço. Temos muitos itens na tabela
perdida e encontrada no corredor da frente que esperamos voltar
para a pessoa a quem pertencem.

http://www.abingtonps.org/central_
office/food_services.php

Transporte
http://abingtonps.org/District%2
020172018/2017.2018%20Bus%20Ap
plications%203.pdf
http://abingtonps.org/District%2
020162017/Bus%20Applications%20i
n%20PORTUGUESE.pdf
Clique aqui para obter
informações e formulários de
ônibus

Formulários, Calendário
distrital, Notícias escolares
podem ser encontradas na
página do distrito

Ms. Conley: enfermeira escolar
Para muitos, esta época do ano está cheia de celebrações de amigos e
familiares. Para alguns, no entanto, esta estação pode causar
ansiedade e estresse. Se você precisar de assistência durante os meses
de inverno, entre em contato comigo em 781 982 2185. Embora não
haja garantias de receber tudo o que você solicita, há esperança. Os
enfermeiros da escola têm conhecimento de agências sociais que
trabalham para ajudar as famílias, particularmente nesta época do ano.
Sua situação individual permanecerá confidencial, exceto quando
necessário para acessar os serviços.

www.abingtonps.org

